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, co do ktQrych podano typ i nazwq producenta
mi o parafttetrach r6wnowaZnych nie gorszych

Gzg56 ogolna

1.1. CELE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Niniejsza Specyfikacja odnosi siq do wymagafi
rob6t zrruiqzanych z rerlontem instalacji
sanitarnej i wentylacji.

dotyczqcych wykonania i odbioru
sanitarnej : w.2., c.w.u., kanalizacji

lowych warunk6w wykonania pzez
tymczasowych, stalych zgodnie z

Celem Specyfikacji Technicznej
Wykonawcg wszelkich rob6t
Wymaganiami Zamawia.figcego.

jest przedstawienie
pzygotowawczych,

1.2. TAKRES PRAC OB,JETYCH SPECYFTKACJ4 TEQHN|CZN+

- Urz1dzenie, oznakowanie izabezpieczenie pli
- Demonta2 installbcji sanitarnych: kanalizacji

budowy,

wentylacji
- Monta2 instalacji sanitarnych: kanalizacji
- Uporzqdkowanieterenu.
- Odbi6r i dokumentacjq powykonawczq.

Szczeg6lowy zal(res rob6t przedstawiony zostal
ikosztorysach.

nastqpujqcych rob6t

2.w., c.w.u, z pzyborami i

, 2.w", c.w.u, z przyborami i wentylacji

w projekcie budowlanym, pzedmiarach

1.2.2. Pozostale prace objgte Specyfikacjq T

- wykonanie wszQlkich prac
ptzygotowanie hiura i zaplecza
(zabezpieczenie lstniejqcych instalacji i

tmlenta,
- przeszkolenie personelu Zamawialqcego,

opracowanie szczeg6lowej instrukcji obs,
(rozruchu), pomiar6w oraz oddanie obiektu do

Zaktada siq, i2 Wykonawca, zne,[qc zakres rob6t i

elementy, kt6rych wycenienie jest konieczne do zreal

zapewnienie odpowiednich nazgdzi,
, oraz wykonanie prac ochronnych
dla zapewnienia bezpieczefistwa os6b

ie dokumentacji rozruchu,
kohcowychpzeprowadzenie prob

uvrzglgdni wszystkie
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1.3. OBOWTAZK STRON

1.3.1. Obowiqzki Wyko4awcy

1.3.1,1. Harmonogramyi
Wykonawca opracuje na sw6j koszt iw{asnym staraniem nastqpujqce harmonogramy:

1) harmonogram organizacji rob6t zakladajqcy fiiepzerwanq dostawq wody pitnej do
instalacji wodociqgu gminnego o jako6ci spelniajqcej aktualne popisy higieniczno -
sanitarne Rozpoi'zqdzenie Ministra Zdrowia z dnia / 04.09.2000 Dziennik Ustaw nr 82 |
20A0 lw sprawlg warunk6w, jakim powinna odpowiada6 woda do picia i na potzeby
gospodarcze wofla w kqpieliskach, oraz zasad qprawowania kontrolijako6ci wody przez
organy I nspekcji Sanitamej,

2) harmonogram qeczowo - czasowy i firansow)4 w ukladzie miesiqcznym na caly czas
tnranla prac,

3) harmonogram pf6b koricowych i rozruchu.

1.3.1.2. Dostawy
Wykonawca jest zobotgiqzany do skompletowania dostawy, wykonania rob6t budowlano
-monta2owych, uruchom[enia, przeprowadzenia pr6b. W przypadku, gdy Wykonawcy potrzebne
bqdq rysunki robocze, monta2owe, opisy, instrukcje obqlugi oraz wszelkie inne dokumenty i/lub
dokumentacje to Wykonawca uzyska wszystkie niezbqdne dokumenty i/lub dokumentacje na
sw6j koszt i wlasnym staraniem w zakresie niezbqdnym do wykonania wszelkich rob6t
budowlano - monta2owych oraz innych czynno6ci na tyfr obiekcie.

1.3.1.3. Terminy Dostawy
Wykonawca jest zobowiqzany dostarczy6 bez zbqdnej al/oK i w odpowiednim czasie na plac
budowy, calkowicie na vrfiasny koszt bez 2adnych dodatfi<owych oplat ze strony Zamawiajqcego
wszelkie elementy i uzqdzenia zgodnie ze Specyfikacjq Technicznq, Pzedmiarem Robot i

Rysunkami konieczne do wykonania dostaw, rob6t budowlano-monta2owych, rozruchu,
uruchomienia, i bezpiecanej eksploatacji.

1.3.1.4 Zmiany na etapie realizacii
Wykonawca moZe w trakcie realizacji rob6t proponowe6 lnwestorowi wprowadzenie zmian w
zakresie rob6t i rozviiqzah technicznych w dostawach, zmian dostawc6w uzqdzeh,
instafacjach oraz wyposa2eniu w stosunku do rob6t i rozniqzart technicznych pzyjqtych w
dokunnentacji projektowej po ich uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacjl) z Projektantem,
Zamawtajqcym (U2ytkOwnikiem) i w przy zalofueniu, 2e zmiany te bede zgodne z
obowiqzujqcym Prawem Budowlanym i nie bede, zmienia6 Projektu. Dokonywanie
ewentualnych zmian moZe nastqpi6 w oparciu o opracowanq ptzez Wykonawcq na wlasny
koszt dokumentacjq projektowq zamiennq /uzupelniajqo€1, i wlasnym staraniem przedloZona do
akceptacji do Prolektapta i Zamawialecego (Uzytkcwnika). Modyfikacje wprowadzane w
zakresie roh6t i rozwiqzan technicznych nie mogq wflynq6 na cene.

1.3.1.S. Szkody
Wykonawca pokryje wszystkie koszty zt'tiEzane z vszkodzeniem istniejqcych instalacji i

urzqdzefi.

1.3.1.6. Adekwatno56 wyrob6w
Wykonawca zastosuje Wyroby posiadajqce ocene zgodno6ci w rozumieniu Ustawy z dnia 28
kwietnia 2000r o Syster4ie Oceny Zgodno5ci, Akredytacji oraz zmianie niekt6rych ustaw DZ.U.
nr.43l2O0A poz.489).

1.3.1.7. Wymagania higieniczne
Wykonawca bgdzie pr2estrzegal, aby ka2dy material urzqdzenie i chemikalia u2ywane do
uzdatniania wody Vrze1naczonej do spoZycia pzez ludzi powinny posiada6 atest PZH -
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(Pafistwowy Vaklad Higieny) Ustawa z dnia 7 czerwa 2OO1 r. o zbiorowym zaopatzeniu w
wodg i odprowadzeniu Sfiek6w, art. 12.

1.3.1.8. Ubezpieczenia
Wykonawca zabezpiedzy interesy os6b tzecich, ochrony 6rodowiska i warunk6w
bezpieczehstwa pracy $ zakresie obejmujqcym wykonywane roboty budowlano-monta2owe i

ich wptyw na otoczenie popzez ubezpieczenie sig od odpowiedzialno6ci cywilnej i majqtkowej
w renomowanej firmie ubezpieczeniowej na caly okres realizacji zadania.

1.3.1.9. Roboty towarzyszqce
ObowiqSkfrem Wykonayvcy jest wzqdzenie zaplecza budowy (zgodnie z projektem
zagospodarowania placU budowy opracowanym ptzez Kierownika budowy), oznakowanie placu
budowy zgodnie z prawgm polskim. Wykonawca w projekcie zagospodarowania placu budowy
wyszczeg6fni prace nie wymienione w umowie, lecztowarzyszqce i specjalne takie jak:

- urzqdzenie ilikwidacja placu budowy,
- dziafanie ochronpe; zgodnie z warunkami BHP, na rzecz wlasnq i Podwykonawc6w i

os6b tzecich.
- magazynowanie I zabezpieczenie material6w,
- nadzorowanie roh6t wykonywanych przez podwyl<onawc6w,
- ubezpieczenie rob6t,

Wykonawca wykona wlasnym staraniem i na wlasny koszt caloS6 rob6t towazyszqcych

1.3.1.10. Odpady i Smieci
Wykonawca bgdzie provyadzil prawidlowq gospodarkg powstajqcymi w trakcie rob6t odpadami,
zgodnie z aktualnym stalem prawnym RP.

1.3.1.1 1. Dokumentacj4
Wykonawca jest zobowiqzany do pnowadzenia i przechowyrania dokumentacji budowy.
Wykonawca przygotuje do odbioru nastqpujqce dokumenrty :

- o6wiadczenia, dzienniki budowy, ksiqgi obmiar6w, nadzory autorskie,
- dokumentacjg wykonawczq i powykonawczq, instrukcje i DTR dostawc6w,
- instrukcjeeksploEtacji,
- dokumenty konieozne do prawidlowego pzekazania urzqdzei Zamawiajqcemu,

1.3.1.12. Nadz6r autorski
Wykonawca zapewni, aby wprowadzane zmiany do dokumentacji projektowej podczas realizacji
rob6t budowlano - mpnta2owych zostaly uzgodnione z Projektantem i Zamawiajqcym
(U4ftkownikiem) w formie pisemnej. Zmiany te muszq by6 potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

1.3.{.{3. Og6lne wytyczne rob6t rozbi6rkowych
Wykonawca bqdzie reali2owal prace demontaZowe wedlug zasady:

- materialy z rob6f demontaZowych (zlom, silniki elektryczne, pompy, zbiorniki stalowe,
grzejniki, rury, osprzgt elektryczny) naleZy pzekazal U2ytkownikowi,

- materiaty pozostqle naleZy wywre26, izutylizowad.

1.3.1.1 4. Zakres oferty
Wykonawca jest zobowiQzany do takiego przygotowania swojej oferty, aby zrealizowa6 i odda6
do eksploatacji kompletqy pzedmiot zam6wienia.
W ramach oferty Wykohawca jest zobowiqzany do ujqcia wszystkich koszt6w zuiqzanych z
realizowaniem wszystklbh dostaw, rob6t pzygotowawczych, tymczasowych, budowlano
montaZowych, pr6b koricowych (rozruchu), w taki spos6b, aby zostal osiqgniqty efekt
przebudowy zgodnie z Projektem.
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1 .3.2. Obowiqzki Zamapiaj4cego.
1 .3,2.1. P tzekazani e D o ku me ntaci i
Zamawiajqcy przeka2e Wykonawcy posiadanq pdnq dokumentacjq projektowq w jednym
egzernplazu nie p62niej niz do 14 dni od podpisania umowy.

1.3.2.2. Wydanie Dziennika Budowy
Zamawiajqcy niezwlocznie po dostarczeniu przez Kierownika Budowy oraz Inspektor6w
nadzoru oSwiadczef o podjgciu sig obowiqzku realizacji i nadzorowania tej inwestycji (wraz z
kserokopiamiwymaganlch uprawniefi budowlanych) wystqpi do Organu Nadzoru Budowlanego
o wydanie Dziennika Buflowy.

1.3.2.3. Udostqpnienie miejscia na zaplecze budowy
Zamawiajqcy po podpisaniu umowy z Wykonawcq i dostarczeniu kopii polis i pokwitowah
zaplaty skladek ubezpieczeniowych budowy przez Wykonawcq, udostqpni Wykonawcy nie
p62niej niz w terminie dq 14 dni teren dla zlokalizowaniazaplecza budowy.

1,3.2.4. Pzekazanie Pldcu Budowy
ZamawiEqcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Dziennika Budowy zorganiz$e
pzekazanie placu budovyy Wykonawcy orazwskaZe miejsca podlqczenia medi6w.

1.4. PRZIIGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.4.1. Przekazanie Placg Budowy
Zamawiajqcy o6wiadcza, 2e posiada pelne prawa do dysponowania Placem Budowy i

udostgpni Wykonawcy Flac Budowy wrazze wszystkimiwymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz konrplet Dokumentacji Projektowej.
Zamawiajqcy wska2e Wykonawcy powiezchniq do zagospodarowania na wydzielony Plac
razem z miejscami pfzylqczenia rnredi6w, slu2qcy do stworzenia zaplecza biurowego,
warsztatowego, magazynowego oraz udzieli mu pelnego prawa do dysponowania nim na okres
budowy. Wykonawca pe zakoficzeniu budowy pzywr6ci zajmowanq powierzchniq do stanu
pierwotnego.

1.4.1.'/, Woda
Zatnawiajqcy wska2e pLlnkt poboru wody dla cel6w budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budovuy. llo56, jako56 i mo2liwe ci5nrienie wody bgdzie tematem okresowych konsultacji.
Wykonawca w swoim irhieniu i na wtasnq odpowiedzialno6c wystqpi do Zamawiaj4cego oraz
podpisze umowg na {ostarczanie wody. Koszty wody zu2ytei przez Wykonawcq ponosi
Wykonawca. Wykonawoa na sw6j koszt wykona wszelkie tymczasowe przylqcza. Puylqcza
bgdq wykonane w spos6b wta5dwy oraz bgdq utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym pzez caly okres ich uZywania. Przylqcza zostanq usuniqte zzakoficzeniem Rob6t,
a wszelkie zmiany pzywrocone do stanu pierwotnego.

1.4.1.2, Zasilanie elektficzne
Zamawiaiqcy wska2e plnkt przylqeenia energii dla cel6w budowlanych. Moc udostqpniona
bqdzie tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasnq
odpowiedzialno66 wystqpi do Zamawiajqcego oraz podpisze umowe pzylqczeniowq na
dostarczanie energii. Wfkonawca na sw6j koszt wykona wszelkie tymczasowe przylqcza. Koszt
zu2ylel energii elektryczhej ponosi Wykonawca. Wykonawca na sw6j koszt ma r6wnie2 usunq6
instalacjq iwyr6wna6 wdzystkie szkody po zakohczeniu rob6t.
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1.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

1.5.1. O5wiadczenia
1.5.1.'1. O6wiadczenie o przejgciu
Kierownik Budowy pzylgotuje, podpisze i zlo2y do Dokumentacji Budowy oSwiadczenie o
podjgciu obowiqzk6w kierownika budowy.

1.5.1.2. O5wiadczenie d zakofczeniu
Po zrealizowaniu Rob6t Kierownik Budowy zloZy o6wiadczeni o zakoficzeniu zadania oraz o
upozqdkowaniu terenu i usuniqciu wszelkich odpad5w i nieczysto6ci w formie jaka jest
wymagana przy zgloszeqr i u zrea I izowa neg o o bie ktu.

1.5.1.3, Dziennik BudorrVy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujqcym
Zamawialqcego w okrdsie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialno66 ze prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami spoczywa rla Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bqdq dokonywane na
bie2qco i dotyczy6 bgdq pzebiegu Rob6t, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodanczej strony burdowy.
Ka2dy zapis w Dziennilku Budowy bqdzie opatzony datq jego dokonania, podpisem osoby,
kt6ra dokonala zapisu z podaniem jej irnienia i nazwiska oraz stanowiska slu2bowego.
Zapisy bedq czytelne, dokonane technikq trwatq, w porzqdku chronologicznym,
bezpo*rednio jeden pod drugim, bez pzerw.
Zalqczone do Dziennilla Budowy protokoty i inne dokumenty bqdq oznaczone kolejnym
numerem zalqcznika i opatrzone datq ipodpisem Wykonawcy.

Do Dziennika Budowy wpisuje siq:

- daltq dostarczenia DokumentacjiProjektowej,
- uzgodnienie pzez Zamawiajqcego planu organizacji rob6t oraz harmonogram6w,
- datg przekazania Wfkonawcy Terenu Budowy,
- uwagi i polecenia In2yniera,
- daty rozpoczqcia i zdkoficzenia poszczeg6lnych element6w rob6t,
- daty zarz4dzenia wstzymania rob6t, z podaniem powodu,
- dalty czqSciowych odbior6w,
- wyja6nienia, uwagi ipropozycje Wykonawcy,
- dane dotyczqce poblbrania pr6bek,
- wnioski izalecenia projektanta,
- zgloszenia zakoiczenia rob6t,
- warunki pogodowe,
- inne istotne informaCje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyja6nienia Wyl<onawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by6
przedlo2one Inzynierowi do ustosunkowania sig .

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pzljqcia lub zajqciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje In2yniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak stronq Kontraktu i nie ma uprawniefi do wydawania poleceh
Wyl<onawcy nob6t.

1.5.1.4. Ksiqga obmiarg.
Obmiary wykonanych prac przeprowadza siq w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do
ksiggi obmiar6w.



1.5.1.5. Dokumenty laboratoryine.
Dzienniki laboratoryjne, atesty material6w, recepty robocze i kontrolne wyniki badafi
Wykonrawcy i Zamawiajqcego powinny by6 gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako6ci ,

Dokumenty te stanowiq zal4czniK do odbioru rob6t. Winny by6 udostgpnione pzy odbiorach
czg6ciowych i na kaZde 2yczenie In2ynriera.

1.5.1.6. Pozostale dokumenty budowy
Opr6cz ww. nastqpujqce dokumenty dotyczqce budowy bqdq objgte systemem rejestracji:
- pozwolenie na realiTacjq budowy
- protokoty przekazanla terenu \Afykonawcy
- urnowy administrac$ne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne
- protok6fy odbioru rclb6t.
- Pn:tokoly odbior6w Ftob6t w toku,
- Protokoly z narad i ubtalefi,
- Konespondencja na budowie,

1,5-1.7 . Przechowywa n ie d okument6w
\Alw. dokumenty oraz vVpzelkie inne zuiqzane z realizaqq Umowy bgdq przechowywane na
Placu Budowy w miejscri odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiqcie kt6regokolwiek z dokurnent6w budowy powinno spowodowa6 jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem
Zaginigcie Dziennika Budowy, anriqzane z celowynn ukryciem dowod6w, mowiqcych o
przyczynach zaistnialych wypadk6w albo zagro2enia 2ycia lub mienia powinno
spowodowa6 natychmiilstowe powiadomienie wla6ciwych organ6w.

1.6, POWTAZANTA PRAWNE t ODPOWIEDZTALNOS€ WOeeC qRAWA.

1.6.{. Przestrzeganie prawa.
Wykonawca ma obowiqzek znae i stosowai niezbqdne przepisy, instrukcje oraz wytyczne,
kt6rew jakikolwiekspoq6b sq ati?zanez realizacjq rob6t lub mogq wplynq6 na spos6b
przeprowadzenia rob6t.

1.6.2. Stosowanie rozwiqzaf opatentowanych.
1. ..tre2eli od Wykonawcy wymaga sig lub te2 uzna on za konieczne albo
uzasadnione uZycie rgzwiqzania projektowego, urzqdzenia, materialu lub metody, kt6re
sq chronione patentern lub innym prawem wlasnoSci, to Wykonawca powinien spelni6
wszystkie wymagania okreSlone prawem, dotyczqce zasad zastosowania chronionego
roantiqzania, urzqdzeniaj materiafu lub metody .

2. Wymagania okre6lone w ust.1 powinny by6 spdnione przez Wykonawcg pzed
przystqpieniem do robOt, w kt6rych majq zastosowanie chronione rozwiqzania, uzqdzenia,
materialy h.rb metody. Vl/ykonawca powinien poinformowa6 In2yniera o uzyskaniu
wymaganych uzgodniefi, a w razie potzeby pzedstawi6 ich kopie.
3. JeZeli niedotzymanib wymagafi sformufowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastgpstwa
finansowe lub prawne , to w caloSci obciq2ajq one Wykonawcg.

1.6.3. Ochrona wlasnoSci publicznej i prawnej.
1. Wykonawca jest zdbowiqzany do ochrony pzed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasno6ci publicznej Qraz prawnej .

2. Je5li w anriqzku z zaniedbaniem, niewla6ciwynn prowadzeniern rob6t lub brakiem
koniecznych dzialafi ze strony Wykonawcy nastqpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasno$ci publicznej lub prawnej to Wykonawca na sw6j koszt naprawi lub odtwozy
uszkodzonq wlasno56
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Stan uszl<odzonej lub naprawionej wlasno6ci powinien by6 nie gorszy ni2 pzed
powstaniem uszkodzenib .

3. Wykonawca powiaflomi wszystkie instytucje obslugujqce urzqdzenta podziemne
i nadziemne o pro,wadzonych robotach i spowoduje pzeprowadzenie pzez
te instytucje wszystkidh niezbqdnych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrqbie
Terenu Budowy w mo2liwym najkr6tszyrn czasie , nie dluZszym jednak niZ w czasie
pzewidzianym harmo4ogramem tych rob6t. Wykonawca oka2e wsp6lprac9 i ulatwi
przeprowadzenie wymienionych rob6t .

4. Zaklada siq, 2e Wy[onawca zapozna sig z zakresem rob6t wymienionych w ust. 3.
i uvrzglqdni ich przeprowadzenie planujqc swoje roboty . W antiqzku z tym roboty
wymienione w ust. 3, pzeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym pzed
podpisaniem Kontraktu, nie mog.l by6 podstawq do zmiany terminu realizacji Kontraktu .

5. Pzed przystqpieniefn do rob6t Wykonawca powinien podjq6 wszelkie niezbgdne
kroki majqce na oelu zabezpieczenie instalacji i urzqdzefi podziemnych
oraz nadziemnych przeQ ich uszkodzeniem w czasie realizacji rob6t.
6. W przypadku pzypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiedniq instytucjg uZytkujqcq lub bgdqcq wla6cicielem instalacji,
a tak2e Inzyniera. Wyl5onawca bgdzie wsp6lpracowal w usuniqciu powstalej awarii
z odpowiednimi slu2bdmi specjalistycznymi.
7. Jakiekolwiek uszkorilzenia instalacji i uzqdzefi podziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawialqcego i powstale
bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostanq usuniqte na koszt ZamawiEqcego. W
pozostalych przypadkach koszty naprawy uszkodzefi obciq2q Wykonawcq .

1.6.4. Ochrona Srodouiiska.
1. Wykonawca ma obowiqzek znae, i stosowa6 w czasie prowadzenia rob6t
niezbqdne pzepisy dotyczqce ochrony Srodowiska naturalnego.
2. W szczeg6lno5ci Wykonawca powinien zapewni6 spelnienie nastgpujqcych
warunk6w:
a) miejsce na bazq, magazyny , skladowiska powinny by6 tak wybrane,

aby nie powodowaf, zniszczefi w Srodowisku naturalnym ,

b) powinny zosta6 podjgte odpowiednie Srodki zabezpieczajqce pzed :

- zanieczyszczeniem zbiornik6w i ciek6w wodnych pylami, paliwem, olejami materiafami
bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietza pylami i gazami,
- pzekroczeniem dopuszczalnych norm halasu,
- mo2liwo5ciq powstania po2eru,
c) praca spzgtu budowlanego u2ywanego podczas realizacji Rob6t nie mo2e
powodowat zniszczei W Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzenia rob6t .

3. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okre6lonych
w odpowiednich przepisach dotyczqcych ochrony Srodowiska, obciqiajq Wykonawcg .

1.7. OCHRONA I BEZPIECZENSTWO

1.7.1. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca zabezpiecay w spos6b wystarczajqcy wszystkie obiekty objqte robotami pzed
dostgpm os6b nieupoWa2nionych. Opr6cz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnik6w majqtkowych i material6w przez caly czas trwania
prac. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie budowy bgdzie przechowywal
sw6j spzqt budowlany, materialy i wyposa2enie. lnwestor nie bqdzie ponosil 2adnej
odpowiedzialnoSci za popostawiony bez ochrony sprzgt, materialy czy urzqdzenia.
Z uwagi na wykonywanie rob6t na obiekcie "w ruchu" Wykonawca pzyjmuje do wiadomo5ci, 2e
w zak,resfle utzymania porzqdku, ochrony 2ycia i mienia i BHP oraz p.po2. w spos6b
bezdyskusyjny bqdzie uznawal zwiezchnoSc slu2b wla6ciciela obiektu. Przez caly czas
prowadzenia Robot Wyl(onawca zorganizuje i bqdzie utzymywal odpowiednie warunki ochrony
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majqce na celu zabezpieczenie 2ycia i zdrowia os6b wykonujqcych swoje obowiqzki, jak
r6wnie2 os6b postronnyQh nie majqcych zwiqzku z budowq.

Akty prawne przywolanel

- Rozpozqdzenie [/inistra Infrastruktury z dnia 6 Nuty 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i

higieny pracy pzy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbi6rkowych
- R.ozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie

szczeg6lowego Zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia otaz
szczegolowego zakresu rodzal robot budowlanych, stwarzajqcych zagro2enia
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

1.7.2. Ochrona ppo2.

Wykonawca bqdzie pzebtzegal przepis6w ochrony pzeciw poZarowej.

AKy prawne przywolanei
- Rozpozqdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynk6w, innych obiektow budowlanych i

teren6w.
- Ustawa z dnia 24i sierpnia 1991 , Ustawa o ochronie pzeciwpo2arowej,

1.7.3. Ochrona i utrzymanie Rob6t
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochronq Rob6t orazza wszystkie materiaty i urzqdzenia
u2ywane do Rob6t od DAty Rozpoczqcia do daty Protokolu Odbioru Koficowego.
Wykonawca bqdzie utzymywa6 Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utzymanie powinno byc
prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajqcym stanie ptzez
caly czas, do momentu ddbioru kofcowego.

1.7 -4. Oznakowanie roli6t
Wykonawca jest zobow,iqzany do ustawienia na
informujqcego o chafiakterze prowadzonych
Budowlanego oraz pzepis6w BHP.

1.7.5. Ubezpieczenia
Wykonawca jest zobowiqzany do ubezpieczenia budowy na czas realizacji Rob6t od
odpowiedzialnoSci cywilnej, materialnej, sity wy2szej i skutk6w wypadk6w mogqcych powsta6 w
wyniku realizacji Waczwiiqzanych z Umowq.

1.7.6-Wymagania dotycz4ce bezpieczefstwa i higieny pracy.
1. Podczas realizacji Rob6t, Wykonawca powinien przestrzega6 wszystkich przepis6w
dotyczqcych bezpieczefstwa i higieny pracy. W szczeg6lno6ci Wykonawca ma obowiqzek
zadba6, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia, oraz nie spelniajqcych odpowiednich wymagah sanitarnych .

2. Wykonawca powiniefl zapewni6 wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce oraz sprzqt dla
ochrony 2ycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego.
3. Wykonawca powinien zapewnid i utrzymywa6 w odpowiednim stanie urzqdzenia socjalne
dla personelu prowadzgcego roboty objqte Kontraktem. Uznale siE, 2e wszystkie koszty
zniqzane z wypetnienibm wymagafi okreSlonych w punkcie 1.7.6 nie podlegajq odrgbnej
zaplade i sq uwzglqdnione w cenie kontraktowej.

terenie robot odpowiedniego oznakowania
prac, spelniajqcego wymagania Prawa
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1.8. NORMY I KONTHOLAJAKOSCI

1.8.1. System Zapewnibnia JakoSci
Wykonawca opracuje i zlo2y do akceptacji Zamawiajqcemu propozycjq Systemu Zapewnienia
Jako5ci. Wykonawca pf'zedstawi w niej zamiezony spos6b wykonywania Rob6t, mo2liwo6ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujqce wykonanie Rob6t.

System Zapewnienia Jako6ci bgdzie zawiera6:

- organizacjg wykqnania Robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia Rob6t,
- BHP
- lvqykaz.zespol6w foboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako56 (wewnqtrzna kontrola jakoSci) i terminowo66

wykonania poszqzeg6lnych element6w Rob6t,

1.8.2. Zasady kontroli jhko6ci Rob6t
Celem kontroli jako6ci Rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiqgnq6 zalohonq jako56 Rob6t.

1.8.3. Standardy i Nonny
Podstawowym dokumeritem normujqcym calo56 zagadniefi bran2y budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, lJstdwa z 7 lipca 1994r i jej p62niejsze nowelizacje (Dz.U. nr 80 z 2003r,
poz. 7 18 z p62niejszymi zmianami)
Materialy, instalacje, roblocizna i wykonawstwo dotyczqce i mtqzane z wykonaniem prac bqdzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich pzepis6w prawnych, o ile szczeg6lowe wytyczne
okre6lone w Frojekcie lUb Specyfikacji Technicznej nie stanowiq inaczej, a ich jako66 nie jest
ni2sza niZ tarn okre6lona. KaZdy wyr6b budowlany Wzeznaczony do obrotu i powszechnego
stosowania w budowniotwie musi by6 zgodny z jednym z tzech nastqpujqcych dokument6w
odniesienia.

- z kryteriami techfiticznymi - w odniesieniu do wyrob6w podlegajqcych certyfikacji na Znak
Bezpieczefistwa,

- z wla5ciwq pzedmiotowo Polskq Normq wyrobu,
- z Aprobata Technicznq w odniesieniu do wyrobu, dla kt6rego nie ustanowiono Polskiej

Normy, lub wyrobu, kt6rego wla6ciwo6ci u2ytkowe (odnoszqce sie do wymagah
podstawowych) iozniq siq istotnie od wla6ciwo5ci okreSlonych w Polskiej Normie.

Zgodno56 z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastgpujqcymi procedurami:
- certyfikacja na Znak Bezpieczefistwa - na wyr6b wydawany jest Certyfikat na Znak

Bezpieczefistwa; wykaz wyrob6w objgtych cerQfiikacjq na Znak Bezpieczefstwa (oraz
jednostki wydajqce Certyfikaty) okreSla Rozpozqdzenie Rady Ministr6w z 9 listopada
1999r w sprawip wykazu wyrob6w wyprodukowanych w Polsce, a tak2e wyrob6w
importowanych 0o Polski po raz pierwszy, mogqcych stwarza6 zagro2enie albo
slu2qcych ochronie lub ratowaniu 2ycia i zdrowia lub Srodowiska, podlegajqcych
obowiqzkowi na Znak Bezpieczefistwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrob6w
podlegajqcych obowiqzkowi wystawiania Wzez producenta deklaracji Zgodno6ci (Dz.U.
nr522000r, poz.53)

- certyfikacjg zgodno5ci - na wyr6b wydawany jest Certyfikat Zgodno6ci z Polskq Normq
lub Certyfikat ZgQdno6ci z Aprobatq Technicznq;

- deklaracja zgodryo6ci producenta - producent wydaje Deklaracjq Zgodno5ci z Polskq
Normq lub Deklaracjg Zgodno6ci z Aprobatq lfechnicznq; zasady wydawania i wz6r
deklaracji zgodpo5ci okre6la Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewngtznych i

Adnninistraqi z 31 lipca 1998r. z sprawie system6w zgodno6ci, wzoru Deklaracji
Zgodno6ci oraz $posobu znakowania wyrob6w budowlanych dopuszczonych do obrotu i
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powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998 nr 113, poz.728). Zgodnie z
obowiqzujqcym prawem Deklaracje Zgodno5ci mo2e wyda6 jedynie producent wyrobu.

W przypadku wyrob6w budowlanych przeznaczonych do jednostkowego stosowania wyr6b
mo2e byd dopuszczony flo u2ycia w okre5lonym obiekcie budowlanym na podstawie pisemnego
o6wiadczenia dostawcy iuyrobu. O6wiadczenie takie powinno zawiera6'.

- nazwe idres dostawcy
- nazwe wyrobu i aidres jego wytwotzenia,
- identyfikacjg dokumentacji technicznej, wedlug ld6rej wyr6b zostal wykonany (powolanie

siq na te dokumentacje lub jej zalqczenie),
- stwierdzenie zgodno6ci wyrobu z dokumentacja techniczn4 oraz pzepisami i

obowiqzujqcymi trnormami,
- naa/ve i adres budowy, na kt6rq wyr6b jest pzeznaczonym,
- miejsce i datB wystawienia o6wiadczenia oraz podpis osoby wydajqcej

o6wiadczenie.

Spo6rdd wyrob6w przelnaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby
nie majqce istotnego wprlywu na spelnienie wymagai podstawowych oraz wyroby wytwarzane i

stosowane wedlug tradlcyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sq dopuszczone do
obrotu i powszechneg$ stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno5ci
pzeprowadzania oceny pzydatno6ci, atestacji zgodno6ci oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrob6w okre6la Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrob6w budowlanych nie majqcych istotnego wpfywu na spelnienie
wymagafi podstawowyoh oraz wyrob6w wytwazanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr gg z 1998, poz. 637) Pozostale wyroby pzeznaczone do obrotu i

powszechnego stosowania, podlegajq procedurom okre6lonym w R.ozporzqdzeniu Ministra
Spraw Wewnqtznych i Administracji z 5 sierpnia 1998.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to bqdq one zgodne z
podanymi danymi szczeg6lowym. Materialy i surowce nie objqte polskimi normami bqdq
reprezentowaty najwyzs2q jako56 w swojej klasie.

Przepisy przywolane
- Prawo Budowlane, Ustawa z7lipca 1994r. (tekst jedn: Dz.U. nr80 z20O3r,poz.718
- Rozpozqdzenie Rady Ministr6w z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrob6w

wyprodukowanyclh w Polsce, a tak2e wyrob6w , a tak2e wyrob6w importowanych do
Polski po Ez pibrwszy, mogqcych stwazad zagro2enie albo slu2qcych ochronie lub
ratowaniu 2ycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajqcych obowiqzkowi ceftyfikacji na
Znak Bezpieczehstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrob6w podlegajqcych
obowiqzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodno6ci (Dz.U. nr 5 z 2000r,
poz. 53)

- Rozpozqdzenie Ministra Spraw Wewngtznych i Administraqi z 31 lipca 1998r. w
sprawie system6w oceny zgodnoSci, wzoru Deklaracji ZgodnoSci oraz sposobu
znakowania wyrob6w budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998 nr 113, poz.728)

- Rozpozqdzeniu Ministra Spraw Wewngtznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 w
sprawie aprobat i kryteri6w technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrob6w
budowlanych (Da. U.2OO2r Nr 8, poz. 71)

- Rozpozqdzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania
dokument6w dopuszczajqcych do obrotu wyroby mogqce stwaza6 zagro2enie albo
kt6re sluzq ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i Srodowiska wyprodukowane w
Polsce lub sprovyadzone z kraj6w z kt6rymi Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania cedyfikatu zgodnoSci lub deklaracji zgodno5ci wystawianej pzez producenta
orazrodzal6w tyoh dokument6w (Dz.U. Nr 5, poz. 58 z 2000r)
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- Rozpozqdzenie Ministra Spraw Wewnqtznych i Administraqi z 24 lipca 1998r, w
sprawie wykazu wyrob6w budowlanych nie majqcych istotnego wplywu na spelnienie
wymagari podsta[ruowych oraz wyrob6w wytwarzanych istosowanych wedlug uznanych
zasad sztuki budOwlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637)

- Rozpozqdzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji
wyrob6w (Dz.U. z 2000r. nr 17, p62219)

- Ustawa o syster4ie zgodno5ci, akredytacji oraz zmianie niekt6rych ustaw z 28 kwietnia
2000r. (oz.U. nr 43 z 2000r, poz. 489)

- Ustawa o badaniach i certyfikaqi z 3.04.1993 (Dz.U. 1999r Nr 70, poz. 776)
- Rozpozqdzenie Ministra Zdrowia I Opieki Spolecznej z dnia 24.09.1980 w sprawie

zapobiegania , sgezeniu zaka2nych schozeh jelitowych przez nosicieli (Dz. U. Nr22
poz.85&3ust1 p.3).

Szczeg6lowa lista Akt6w Prawnych, kt6re Wykonawca winien stosowa6 jest zawarta w
Zatqczniku 9 I

1.8.4. Badania ipomiary
Wszystkie badania i pomiary bqdq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

1.9. y,nfiitAGANtA DOWCACE MATERTALOW t VNqOSAaENLA

1.9.1. Wymagania og6lhe

1.9.1.1. Warunki eksploatacyine
Wszell<ie obiekty, instalacje, wyposa2enie, i materiaty bgdA zdolne do funkcjonowania w spos6b
oke6lony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogq wystqpowa6 na
miejscu budowy. Wykonrawca mo2e zakfada6, 2e warunki te bqdq siq mie6ci6 w nastqpujqcych
granicach:
Temperatura:
Wilgotno6d:
Ci6nienie atmosferyczne:

1 .9.1 .2, 2r6dla poc h odze n i a materiat6w i s p rzqtu
Wykonawca poda naztvy producent6w, od kt6rych zakupi materialy, urzqdzenia. Lista
material6w, element6w i uzqdzefi, dla kt6rych konieczna jest identyfikacja producenta
zamieszczona jest w ZalQczniku Nr 1 do niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.9.1.3. Dokumentacja uzqdzefi
Dla ka2dego rodzaju Uzqdzefi Wykonawca dostarczy dokumentacjq techniczno-ruchowq
(DrR).

1.9.1.4. Kwalifikacja wla6ciwo5ci material6w i uzqdzefi
Zamawia[qcy dokona sprawdzenia i oceny urzqdzefi i material6w dostarczanych na Plac
Budowy ptzez Wykonawcq pod vtzglqdem zgodno6ci z Projektem, Specyfikacjq Technicznq-
CzE56 szczegolowa , Specyfikacja Techniczna - Czg6i og6lna. Zadne materiaty i uzqdzenia
pzeznaczone do u?yci| w robotach budowlanych i montaZowych nie zostanq dostarczone
przed iich zatwierdzenierp. Wszystkie materialy i uzqdzenia stosowane Wzy wykonywaniu rob6t
bgdq nowe i nieuzywane, chyba, 2e sq wyraZnie dozwolone.
Materialy muszq by6 Uv gatunkach na biezqco produkowanych i odpowiada6 normom i

przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie
wymienionym. Materialy i uzqdzenia, kt6rych to dotyczy muszq posiada6 wymagane dla

-30
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na rynku polskim oraz wymagane Ustawq certyfikatynich Swiadectwa dopus4czenia do obrotu
bezpieczehshrua

1.9.1.5. Zmiany w listaSh materialowych
Wykonawca moZe w trakcie realizacji rob6t dokona6 zmiany dostawcy materialow i uzqdzeri w
stosunku do listy dotgczonej do OfeO. Powinien on powiadomie Zamawiajqcego o
sugerowanych zmianach i pzedstawi6 do zatwierdzenia udokumentowane dowody, ze produkt
alternatywny jest ekwiWalentny w stosunku do zaproponowanego w li6cie pod v,rzglqdem
materialu, bezpieczehstwa, niezawodno6ci, pzeznaczenia, kompatybilno6ci z pozostalymi
elementami, dostgpno6ci akcesori6w i parametr6w eksploatacyjnych.
W pzypadku uzyskania Lgody na zmianq Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich zmian.
Wpnowadzone zmiany nib mogq wplynqd na zmianq ceny.

1.9.1.6. Terminy dostavV
Wykonawca zadba o to, aby dostawa i material6w i uzqdzefi byla zharmonizowana postqpem
rob6t i zam6wiona z vryfizedzeniem gwarantujqcym terminowe zakofczenie Rob6t. Dostawcy,
material6w i urzqdzeh bqdq odpowiedzialni przed Wykonawcq, a ich dostawy majq spelnia6
wszystkie wla5ciwe wytyczne.

1.9.1.7. Wadliwo66 matbrial6w
Je2eli podczas realizacji Wykonawca dopuSci do dostarczenia na plac budowy material6w,
kt6re sq nieodpowiedniejjako6ci, to Zamawiajqcy za2qda od Wykonawcy uzyskania material6w
z innego, zatvtierdzonego 2r6dla.
Wykonawca bqdzie zobowiqzany do pokrycia wszystkich dodatkowych koszt6w
zwiqzanych z dostarczeniem takich material6w.
Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom zostanq pnez Wykonawcq wywiezione z Placu
Budowy.
Wykonawca nie ma prawa wbudowywa6 material6w lub uzqdzeri nie zaakceptowanych ptzez
Zamawialqcego.

1.9.2. Og6lne wymagania dotyczqce transportu
Wszystkie elementy do$taw (tj. np. urzqdzenia, instalacje, armatura) bgdA transportowane w
wa runkach zabezpieczaj q cych j e przed u szkodze n i e m .

1.9.3. Wymagania kwalifikacji material6w i urzqdzefi

1.9.3.1. Wymagania w stosunku do wyposaienia i ospzgtu technologicznego

Dostawcy rur i armatury
Z uwagi na jednoznaczno6d identyfikacji gwarancyjnej rury, zlqczki i armaturq winien dostarczy6
pojedynczy dostawca, nawet je2eli nie bqdq pochodzily od jednego producenta

Rury iksztaftki
Winny spelnia6 wymogi dopuszczefi do obrotu. Materialy majqce kontakt z wodq przeznaczonq
do spo2ycia muszq posidda6 stosowny Atest (np. PZH).

Kolnieze stalowe
Wszelkie kolnierze rur $talowych urykonane zostanq na zdolnoSd przeniesienia ci6nienia 1,6
MPa wg. PN-EN 1092-1:2004

Normy przyrrolane
PN-EN 1092-1:2004 Kolnieze i ich polqczenia. Kolnieze okrqgle do rur,

armatury, lqcznik6w i ospzqtu z oznaczeniem PN.



Rury stalowe
Na przewody
kwasoodpornego
1:1998.

technof ogiczne
stopu OH18N9
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Czq56 1: Kolnieze stalowe

w pompowni beda wykonane ze stabilizowanego
lub mu odpowiadajqcego, zgodnie z normq PN-EN 10088-

Normy pzywolane
PN-EN 10088-1:1998
PN-EN 29692:1997

PN-78/M-69011

Rury stalawe
Przewodowe zwykle bqdq typu R35 zgodnie z normq PN-79/H-74244. Wymiary rur bqdq
zgodne z PN-ISO 4200:1998

Normy przywolane
PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu ize szwem o gladkich koicach. Wymiary i

masy na jednostkq dfugo6ci
Rury stalowe ze szwem pzewodowe
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie lukowe w
oslonach gazowych i spawanie gavowe
Pzygotowanie brzeg6w do spawania.
Spawafnictwo. Zlqcza spawane w konstrukcjach stalowych

Armatura metalowa i pozostala

Pzepustnice
Przepustnice zostanq ulykonane w wersji ciSnieniowej PN10. Wymiarowanie zgodne Z ISO
5752 K.20 (DlN 3202 cz.3 -K1) Ottrory zgodnie z ISO 7005-2 (DlN 25010 Pzylqcze napqdu
zgodne z ISO 5211

lnne wymagania:
- vvymagana ilo56 cykli 1200/h.
- manszeta wymienialna , stabilizowana ksztaltowe w korpusie
- lo2yskowanie wa,lu w dolnej i g6mej czg6ci korpusu, dotyczy walu jednoczqSciowego i

dwuczg6ciowego , a w dolnej czg6ci korpusu otw6r przelotowy pod wal przepustnicy
- dysk pelny tj. bez pustych przestzeniwewnqtz konstrukcji

Transport
Rury w czasie transpott(t od producenta zostanq zabezpieczone przed kontaktem z sqsiednimi
rurami za pomocq specjfllnych osfon lub w przypadku ich braku piankq. Kolnierze rur, armatury i

zaworilw bgdq zabezpieczone specjalnymi krqzkami pzymocowanymi do nich za pomocq Srub
(kt6re bgdq wykozystyufane wylqcznie do tego) tub innvmi zatwierdzonymi Srodkami. Rqkawy i

kolnierze zl4czy elastycznych bgdq lqczone w pgczki dnutem. Skzynki zawierajqce pier6cienie
gumowe, Sruby i inne drgbne przedmioty nie bgdq normalnie przekracza6 wagowo ciq2aru 500
kG brutto. Rury transpoqtowane jako nie pakowane w skrzynie wiqzki nie bgdq zawiera6 rur o
mniejszej Srednicy wewfrqtrz ich otworu, chyba 2e nakladki koricowe zostaly zaprojektowane
tak pz.ez pnoducenta by umo2liwi6 takq sytuacjq.

Stalodpoma na korozjq. Gatunki
Spawanie fukowe elektrodami otulonymi, spawanie lukowe w
oslonach gazowych i spawanie gazowe.
Przygotowanie brzeg6w do spawan ia.
Spawafnictwo. Zlqcza spawane w konstrukcjach stalowych.

PN-79|H-74244
PN-EN 29692:1997

PN-78/MS9011
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Rozladunek rur i armatuly
Wszystkie rury bgde ostro2nie rozladowywane, ukladane i pzemieszczane zgodnie z
instrukcjami producenta. Nie wolno n)r rzuca6, naprg2ac ani poddawa6 udezeniom. Rury, kt6re
doznafy uszkodzenia ppwiezchni, lub jakiegokolwiek Innego uszkodzenia bgdq odzucane.
Rury z oznaczeniem wskazujacym 9619 rury bedq podnoszone tak, by znak znajdowal siq w
najwyzszym punkcie rury. Rury polqczone w paczki naleZy rozladov4rwac w caloSci w pozycji
pozionnej

Skladowanie rur i armatqry
Podlote skladowiska rur musi by6 twarde, gladkie i bez wystajqcych element6w. Je2eli u2ywane
sq drewniane podstawki, powinny one mied szerokoS6 80mm i by6 oddalone od siebie o nie
wiqcej niz 1 metr dla rur o Srednicy normalne 150mm oraz nie wiqcej ni2 1.5 metra od siebie dla
rur powyzej Srednicy nopinalnej 150mm. Je2eli podstawki nie sq u2ywane, w pzypadku dolnej
warstwy nale?y w grunt'Wbi6 kotki mocuj4ce.
Przy skladowaniu w formie piramidy, warstwa dolna nur powinna zosta6 zabezpieczona by
zapobiec rozjechaniu sip stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Zaden stos nie bgdzie
przekraczal wysoko6civriiqkszej z wysoko66 2 metr6w lub wysoko56 3 run.

Rury iksztaftkiz tworzyw sztucznych
Rury PVC muszq spdlnia6 wymogi Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL oraz Atest
Higieniczny PZH

Rury PP muszq spelnia6 wymogi Aprobaty Technicznej COBRll'l INSTAL oraz Atest
Higieniczny FZH

Normy przyarolane
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci6nieniowe z polipropylenu

PP-H, PP.B, PP-R
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesylania wody. Rury

Transpott rur i armatury plastikowej
Transport rur musi sig odbywa6 na zasadach okreSlonych w Instrukcji Producenta. Szczeg6lnie
nale2y chroni6 rury przed jakimikolwiek udezeniami. Rury muszq by6 ladowane,
transportowane i rozladow) ,r/ane w opakowaniach fabrycznych. Pzy transporcie
ekononnicznym (rura w rurze) do rozladunku naleZy stosowa6 jedynie nazqdzia specjalistyczne.

Sldadowanie rur i studzibnek z tworzyw sztucznych
Po rozformowaniu ppakowania fabrycznego dalsze skladowanie winno by6 zgodne z
instrukcjq producenta, z tym 2e wysoko6d skladowania nie moze pzekroczy6 3,0 m. Tak
skladowane warstwy muszq by6 zabezpieczone podkladkami i klinami przed rozsuniqciem.
Magazynowane rury i elementy studzienek z FVC, PE, PP powinny by1 zabezpieczone pzed
szkodliwynr dzialaniem promieni slonecznych, temperaturq vry2szq ni2 40oC i opadami
atrnosferycznymi, a tak2e kontaktem z rozpuszczalnikami, ewentualnymi uszkodzeniami oraz
obciq2eniami punktowymi. Dlu2sze skladowanie powinno odby6 siq w pomieszczeniach
zamkniqtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa6 uniemo2liwiajqc pzewietzanie.
Rury z PVC winny byd skladowane tak dlugo jak to moZliwe w oryginalnym opakowaniu
(wiqzkach). Powierzchqia skladowania musi by6 plaska, wolna od kamieni i ostrych
pzedmiot6w. Wiqzki moZna skladowa6 po tzy jedna na drugiej, lecz nie wyhel ni2 2 m
wysokoSciw taki spos6h, aby ramka wiqzki wyzszej spoczywala na ramce wiqzki ni2szej.
Gdy rury sq skladowand (po rozpakowaniu) w stertach nale2y zastosowa6 boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub Wylo2one drewnem w maksymalnych odstqpach co 1,50 metra. Gdy nie
jest rnoZliwe podparcie rur na calej dtugo6ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywad na
drewnflanych latach o szeroko6ci minimum 50 mm o takiej wysokoSci, aby nigdy kielichy nie
le2aty na ziemi. Rozstaw podp6r nie wigkszy ni22 m.
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Rury o r62nych Srednicfch i gruboSciach winny by6 skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mo2liwe, rury o najgrubpzej Sciance winny znajdowac sig na spodzie. W stercie nie powinno
znajdowad siq wigcej nizi 7 warstw, lecz nie wyhej niz 1,5 m.
Kielichy rur winny byc Wysuniqte tak, aby kofice rur w wy?szel warstwie nie spoczywaly na
kielichach warshruy ni2sdej (warstwy rur nale2y uklada6 napzemiennie). Rury powinny mie6 na
obu koficach za6lepki, kt6re winny by6 zdjqte dopiero bezpo6rednio pzed monta2em zl4czy.

1 .9.3.2. Wymagan ia dofyczqce wyposa2enia i osprzgtu instalacji wod-kan

Wewnqtrzne instalacje Wody nale2y wykonyrval z rur posiadajqcych Atesty Higieniczne
Pafistwowego Zaktadu Higieny
- przewody instalacyjrie stalowe ocynkowane wg PN- H -74200: 1998 r
- lqcznikiz2eliwa ciqgliwego wg PN - EN 10242 : 1999
- peewody z twozyw sztucznych z polipropylenu typu PR do instalacjizimnej, cieplej wody -

wg. projektu budowl{nego
- ksztaftki, zlqczki do ;lrzewod6w instalacyjnych
- annatura - zawory, baterie stanowiqce uzbrojenie rurociqg6w wodociqgowych
- pzewody PVC do kanalizacji sanitamej wewngtrznej - PN-811C 89203
- wpusty Sciekowe stahowiqce osprzqt instalacji kanalizacyjnej z kratkq Sciekowq PVC
- armatura w instalacjdch powinna odpowiada6 warunkom pracy (ci6nienie, temperatura)

danej instalacji
- peewody z twozyw w odcinkach powinny byc proste br;zzowalizowania, zgnieceh,

znieksztalceh oraz odpowiada6 warunkom pracy.
- sprzgt sanitarny

1.10. WYMAGANTA DOTYC4CE ROB6T
1.10.1. Og6lne zasady wykonania robrit
1.1. Wykonawca jest oppowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktemoraz za
jako56 zastosowanych material6w i wykonywanych rob6t za ich zgodnoS6
z Dokumentacjq ProjeKtowq, wymaganiami ST oraz poleceniami In2yniera , Wykonawca
u2yje sprzqt gwarantujQcy wysokq jako56 rob6t.

1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno5d za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko6ci wszystkich element6w rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre6lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi6mie przez Inzyniera.

1.3. Nastqpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu
rob6t zostanq, jeSli wymaga6 tego bqdzie In2ynier, poprawione przez Wykonawcq
na wftasny koszt.

1.4. In2ynier bqdzie pcldejmowaf decyzje we wszystkich sprawach zwiqzanych z jako6ciq
rob5t, ocenq jakoSci nlaterial6w i postqpem rob6t a ponadto we wszystkich sprawach
ntiqzanych z interpretacjq Dokumentacji i ST oraz dotyczqcych akceptacji wypelniania
warunk6w kontraktu pzez Wykonawcg.

1.5. In2ynier bqdzie podejmowat deqzje w spos6b sprawiedliwy i bezstronny .

1.6. Decpje In2yniera dotyczqce akceptacji lub odzucenia material6w i element6w rob6t
bgdq oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
iw ST, atak2e w normach iwytycznych.
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1.7. In2ynier jest upqwa2niony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiat6w
dostarczanych na budqwe Iub na niei produkowanych.
lnzynier powiadomi Wykonawcg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy
i roboty, kt6re nie spelniajq wymagari jako6ciowych okreSlonych w Dokumentacji
Projektowej i ST. Z odrzuconymi materialami nale2y postqpowa6 jak w pkt. A - 02,00.3.
Pofecenia lnzyniera bgdq wykonywane nie p62niej ni? w czasie Wzez niego
Wznaczonym, po ich ptzymaniu pzez Wykonawce pod gro2bq zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytulq ponosi Wykonawca.

2. Wady rob6t spowodoWane ptzez poprzednich wykonawc6w.
Je6li Wykonawca wykohal roboty zgodnie z wymagar'riami Dokumentacji Projektowej i ST a
zaistniala wadliwo66 tych rob6t spowodowana zostafa robotami wykonanymi popzednio
pzez innych WykonaVyc6w , to Inzynier zleci taki spos6b postqpowania z poprzednio
wykonanymi robotami , aby wyeliminowa6 ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe
roboty, zlecone pzez f nzyniera na koszt Zamawialqce$,o.

1.10.1. Wymagania dotyczqce wyposa2enia w sprzgt i narzqdzia Wykonawcy
Wykonawca jest zoboyviqzany do uZywania jedynie takiego sprzqtu, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wphTwrlr na jako66 wykonywanych rob6t . Spzqt uZywany do rob6t
powinien by6 zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzglqdem typ6w
zawartych w ST . W pfzypadku braku ustaleh spzqt powinien by1 zaakceptowany ptzez
In2yniera .

Liczba i wydajno56 spzqtu bqdzie gwarantowa6 pzeprowadzenie rob6t
z zasadami okre5lonlmi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach
w terrninie przewidzianlm kontraktem .

Spzgt bedqcy wlasno$ciq Wykonawcy lub wynajqty ma byd utzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowo5ci do pracy. Bqdzie to zgodne z pzepisami dotyczqcymi
jego u2ytkowania.
Je2eli Dol<umentacja Projektowa lub ST przewidujq mo2liwo56 wariantowego u2ycia
sprzqtu przy wykonyweinych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiaze
wyboru co najmniej 3 tygodnie pzed u2yciem sprzgtu.
Wybrany sprzgt po al(ceptacji In2yniera, nie mo2e by6 p62niej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzqt, maszyny, urzqdzenia i nazqdzia nie gwarantujqce zachowania
warunk6w kontraktu, zostanq pz:ez In2yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do rob6t.

10.1.1.2. Do robSt i nsta lacj i sanitarnych i tech nolog icznych

Sprzet do rob6t ziemnvch pzvgotowawczych i wvkoriczeniowvch
W zaXe2noSci od potrZeb, Wykonawca zapewni nastqpujqcy spzqt do wykonania rob6t
ziemnvch i wykoriczeniowych :

mlot udarowy lekki,

Sprzet do rob6t monta2ciwvch
W zale-zno6ci od potrzeb i przyjqtej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastgpujqcy spzgt
monta2owy:
- zgrzewarkq do rur PF,
- nozyce do ciqcia rur PF,
- wiertarkq udarowq,

- samoch6d dostawczy do 0,9 t,

zgodnie
In2yniera
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Spzet montaZowy i Srodki transportu muszq by6 w petni sprawne i dostosowane
do technologii iwarunk6[,v wykonpvanych rob6t oraz wymog6w wynikajqcych z racjonalnego ich
wykozystania na budowie.

1.10.2 Transport matefial6w
1. Wszystkie materialy powinny by6 transportowane

zachowanie ilch jako6cil i pzydatno6ci do rob6t .

2. Kruszywa powinny $yc transportowane z miejsca
w spos6b zapobiegajq$y stratom.
3. Zaprawy i betony powinny byf transportowane
skladnik6w.

w spos6b zapewniajqcy

skladowania do miejsca wbudowania

w sposob zapobiegajqcy segregacji

4. Fzy ruchu na drog3ch publicznych pojazdy dotyczqce
pzepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do d osie i innych
parametr6w technicznych Srodki transportu om kontraktu
na polecenie Inzyniera hqdq usuniqte z placu budowy.
Wykonawca bqdzie u$uwal na bie2qco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i zniszczenia spowodovlvane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dqazdowych
do Terenu Budowy.

1.10.2.3. Do rob6t instalacji sanitanrych
Transport rur z PVC i PP
Rury w wiqzkach muszq by6 transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugo6ci.
Z uwagi na specyficzne wla6ciwo6ci rur PVC nalezy ptzy transporcie zachowa6 nastqpujqce
dodatkowe wymagania :

- przew6z rur mo2e by16 wykonywany wylqcznie samochodami skrzyniowymi
- przew6z powinno siQ wykonywal,przy temperatuze powietza od - 5"C do + 30oC
- na platformie samochodu rury powinny le2e6, kielichami naprzemianlegle
- wysoko6dladunku na samochodzie nie powinna przekracza6 1 m
- wyladunek rur w Wiqzkach za pomocq podno6nika widlowego z plaskimi widlami

lub dZwigu z belkq (tlawersem)
- przy transportowaniU rur luzem winny one spoczywac na calej dlugo6ci na podlodze

pojazdu, pojazd musi posiada6 wspomiki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze
winny znajdowac siq na spodzie

- przy dlugoSciach wiqkszych ni2 dfugoS6 pojazdu, wielko66 zwisu rur nie mo2e pzekraczal 1

Transport armatu rv ozefnyslowej
Transport armatury powinien odbywa6 sie krytymi Srodkarni transportu, zgodnie
z obowiqzujqcymi pzepisami transportowymi. Armatura transportowa luzem powinna byc
zabezpieczona przed przemieszozaniem i uszkodzen iami mechanicznym i.

1 . 1 0.3" Wlasno56 narze;dzi i sprzqtu
Spzgt i nazgdzia u2ywane do realizacji wszelkich prac bqdq wlasno5ciq lub w wylqcznej i

niczym nie obciqZoneij dyspozycji Wykonawcy. Nie przewidujg sie u2yczania przez
Zamawiajqcego narzedz[ i sprzqtu budowlanego i montazowego.

1.10.4" Atesty i Swiadectwa techniczne
W okresie realizacji spraet i narzqdzia muszq posiadad wa2ne konieczne atesty i Swiadechrua
fie2eli takie zgodnie z polskim prawem sq wymagalne). Wykonawca ma obowiqzek na ka2de
2qdanie okazal Swiadectwa i atesty.
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1.10.5. Dob6r sprzgtu i maszyn
Wszelki sprzqt i nazqdzia uZywany ptzez WykonawcE i Podwykonawcow podczas realizacji
Rob6t na terenie Plac! Budowy bqdzie odpowiedniej iloSci, wielko6ci czy wydajno3ci do
postawionego zadania i bqdq wykozystywane zgodnie z przeznaczeniem. Spzqt winlen byc w
dobrym stanie technic4nym oraz zdolny do pracy. Winien sprosta6 wszelkim wymogom i

zadaniom dotyczqcym ochrony Srodowiska i jego wykozystania. Poslugiwa6 siq-spzgtem
mogq jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogqce sig okaza6 odpowied-nimi
za5wiadczeniami
W zakresie warunk6w, fakim winien odpowiada6 spzgt stosowany i uzywany w czasie prac
budowlanych i montazotvych nale2y siq kierowa6 warunkami okreStonymi miedzy innymi przez
nastqpujqce Polskie Noimy;

1.1 0.6. Odpowiedzialnq66 Wykonawcy
Wykonawca jest calkowfrgie i wylqcznie odpowiedzialny za prowadzenie ijako66 Rob6t zgodne z
Projektem, Specyfikacjq Technicznq-cz. szczeg6lowa, ST - cz. og6lna.
Wykonawca ponosi o{powiedzialno66, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko6ci wszystkich element6w Robot zgodnie z wymiarami i rzqdnymi okre6lonymi w
Dokumentacji.

1.10.6. Utrzymanie w ruchu.
Roboty w obiekcie nale4! prowadzi6 pzy wylqczeniu z pracy. Wykonawca zapewni tak2e peez
caly czas bezpie fugi.
Zadle roboty ty tny tryn eksptoatacji
istniejqcych urz uzgodnieniem z i
uzyskaniem akceptacji od Zamawiajqcego.

1.10.7. Personel
1.10.7.1. Kwalifikacje i Za6wiadczenia
Przy wyboze robotnik6vf Wykonawca weZmie pod uwagq ich poziom wyszkolenia.
Roboty o charakteze branzowym np. instalacyjne, elektryczne mog€l wykonynrva6 tylko
robotnicy legitymujqcy sig wyszkoleniem z tego zakresu.
Pracownicy zatrudnieni muszq pzestrzega6 warunk6w bhp i spelniad wymogi sanitarne do
wykonywania prac w czfnnym zakladzie produkcji wody, zgodnie z Rozporzqd2eniem Ministra
Zdrowia i Opieki Spolec2nej z dnia 24.09.1980 w sprawie zapobiegania, szezeniu zaka2nych
schozefi jelitowych przeq nosicieli (Dz. U. Nr22 poz.85 & 3 ust.1 p.3).

1.10.8. Porzqdkowanie terenu
Po zakoficzeniu Prac, lub jakiejkolwiek ich czqsci, w t<t6rych spowodowano zmiany, muszq
zostad przywr6cone do stanu wcze6niejszego. Ka2da ukoliczona czq56 prac musi zostai
pozostawiona w stanie upozqdkowanym.
Po zakoficzeniu prac budowlanych wszelkie pozostale i nie zuhyte materialy budowlane
zostanq calkowicie usuniete w spos6b nie powodujqcy jakichkolwiek uszkodzef wt6rnych
wykoficzonych powiezchni. Wykonane obiekty zostanq pozostawione w stanie
upor-zqdkowanym i spzQtniqtym, a wszystkie powiezchnie oczyszczone zostanq we wla$ciwy
spos6b.

1.1 0.9. Wymagania szczeg6lne
1.10.9.1. Wymagania w stosunku do rob6t demonta2owych
Patrz punkt 1.3.1.13
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1.10.12. Wymagania w ptosunku do rob6t instalacyjnych

1.10.12.1. Monta2 ruro$iqg6w i ksztaltek zhnorzytrr sztucznych

Rurociqgiz PP winny by'gzgrzewane doczolowo lub elektrooporowoza pomocq muf.
Koszt monta2u rurociqg6w zawiera dostarczenie rur, zlqczek i armatury, ulo2enie w miejscu
montaZu, zgzanie lub s|krqcanie, mocowanie do konstrukcji.
Do budowy instalacji rlale2y stosowa6 rury i ksztattki o sprawdzonej jako6ci, bez ltakich
uszkodzei jak wgnieceriia, rysy, pqknigcia

Polqczenia kolniezowe pinny byd wykonane za pomocq specjalnych Srub i nakrgtek zgodnie z
PN-EN 1515-1:2002. Pofqczenia winny by6 wykonane na ci6nienie 1,6MPa.

lnstalacja bgdzie wykongna z rur PP lqczonych przez klejenie lub zgrzewanie. Przewody nale2y
mocowad za pomocq Uchwyt6w w odleglo6ciach wg wytycznych producenta. Podpory stale
nafeZy umieszcza6 bezpo6rednio przed tub za tr6jnikami i zaworami. Pzej6cia przez przegrody
stale nale2y wykonac w fulejach ochronnych.
Po wykonaniu instalacji nale2y przeprowadA|, S0 min plukanie instalacji.

Normy Przywolane
PN-83/B-10700.04

PN-81/B-10700.00

Normy Przyrvofane
PN-EN 1515-1:2Q02

Monta2 rurociqg6w PP
Nale2y stosowa6 rury i

rysy, pqkniqcia

Normy przywolane
PN-78/B-10440.

PN-73/B-03431
PN-B-76001:1996

Kolnieze i ich polqczenia. Sruby i nakrgtki. CzqS6 1: Dob6r Srub i

nakrqtek

ksztaltki o sprawdzonej jako6c| bez takich uszkodzefi jak wgnier:enia,

I nstalacje wewnqtzne wodociqgowe i kanafl izacyj ne
Wymagania i badania przy odbiorcq.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu
Instalacje wewnqtzne wodociqgowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania pzy odbioze.
Wspolne nrymagania i badania

1.10.13. Wymagania w gtosunku do rob6twentylacyinych
Monta2 kratek wentylacyjnych (wymiana na nowe). Monta2 wentylator6w lazienkov'/ych.

Wentyf acja mecha n icz na. U rzqdzen i a we ntylacyj n e.
Wymagania i badania pzy odbioze.
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
Wentylacj a. Przewody we ntylacyj ne. Szczel no56.
Wymagania ibadania

1.11. VWKONANIE ROBOT

1.1 1.5. Instalacie saniflarne
Og6lne wymagania dotyCzqce wykonania rob6t podano w ST

1.11.6. Wentylacja.
Roboty wykonywa6 :

- Wg projektu budowlanego,
- Wg warunk6w techrlicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta2owych cz. ll -

instalacje sanitarne i pzemyslowe
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- Wg warunk6w technicznych wykonania i odbioru rurociqg6w z[trozyw sztucznych
stosowa6 zgodnie z northami, stosowad sig do instrukcji montazowych producenta rur.

1.1 1.6. Instalacje wod-lian.
Ro,boty wykonywa6 :

- Wg projektu budowliinego
- Wg warunk6w techflticznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta2owych cz. ll -

instalacje sanitarne i pzemyslowe
- Wg warunk6w technfcznych wykonania i odbioru rurociqg6w z twozyw sztucznych
stosowac zgodnie z norhami, stosowa6 sig do instrukcji monta2owych producenta rur.

Kanalizacia technoloo iclna
Przewody uk*ada6 w gcjtowym wykopie w kanale technologicznym. Monta2 rur PVC wykona6
przy u?yciu pier6cienia $umowego dostosowanego do Srednicy rury.

1.12. KONTROLA .IAXOSCI ROBOT.

1.12.1. Program zapewniania jako5ci.
Do obowiqzk6w Wykonawcy nale2y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In2yniera
programu zapewniania jako6ci, w kt6rym przedstawi zamierzony spos6b wy-konania rob6t,
mo2fiwo5ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujqce wykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentacjq Technidznq, ST oraz poleceniami i ustaleniami pzekazanymi pvez
InZyniera

PROGRAM ZAPEWNIANIA JAKOSCI
a/ czqS6 og6lna opisovVa
- organlzacja wykonarlia rob6t, terminy ispos6b prowadzenia rob6t ,- bhp,
- Wkaz zespol6w roboczych , ich kwalifikacje i pzygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako56 iterminowo66 wykonania poszczeg6lnych

element6w robot,
- wykaz maszyn i uzEdzefi stosowanych na budowie,
- opis sposobu i procedury kontroliwewnqtznej oraz formy gromadzenia wynik6w,

b/ czq6i szczeg6lowa opisujqca dla ka2dego asortymentu rob6t:
- wykaz maszyn i uzqdzen stosowanych na budowie ,

- wykaz urzqdzefi do magazynowania material6w,
- spos6b zabezpieczania i ochrony przed utratq ich wta6ciwo6ci ,

- spos6b i procedura pomiar6w i badari prowadzonych podczas dostaw material6w,
wyhararzania mieszahek i wykonania poszczeg6lnych rob6t,

- spos6b postgpowanla z materialami i robotami nie odpowiadajqcymiwymaganiom .

1.12-2.Zasady kontroli jakoSci rob6t
Celem kontnoli rob6t bgdzie takie sterowanie ich pzygotowaniem i wykonaniem, aby
osiqgnq6 zalo2onq jako56 rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pefnq kontrolq rob6t i jako56 material6w.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlqczalqc personel, sprzqt i urzqdzenia
niezbgdne do pobieiania pr6bek, badah materiat6w i rob6t .Wykonawca bqdzie
przeprowadzal pomiary i badania material6w oraz rob6t z czqstotliwo6ciq zapewniajqcq
stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badari sq okre6lone w ST, normach iwytycznych .

W pzypadku, gdy niO zostaly one tam okre6lone InZynier ustali jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni6 wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem, Wykonawca dostarczy
ln2ynierowi Swiadectw{, ze wszystkie uzqdzenia i sprzgt badawczy posiadajq wahnq
legalizacjq i odpowiadaliq wymaganiom norm okre6lajqcych procedury badari
f nZynier bqdzie W4ekazryal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociqgniqciach, uzqpze(t, spzqtu ,pracy personelu lub metod badawczych. Je6li
niedociqgnigcia te bgdQ tak powa2ne, ze mogq wplynq6 ujemnie na wyniki bada6, Inzynier
natychmiast wstzymd u2ycie do rob6t badanych materialow i dopu6ci je do u2ycia
dopiero wtedy, gdy niedociqgniqcia w pracy Wykonawcy zostanq usuniqte i

stwierdzona zostanie odpowiednia jako56 tych materiat6w.
Wszystkie koszty, zuriqtane z organizowaniem i prowadzeniem badai material6w ponosi
Wykonawca.

3 Pobieranie pr6bek.
Pr6bki bqdq pobierane lpsowo. Zalec,a sig stosowanie statystycznych metod pobierania pr6bek,
opartych na zasadzip, 2e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog€l by6
z jednakowym prawdoppdobiehstwem wytypowane do badari.
In2ynier bqdzie mie6 zapewnionq mozliwo66 udzialu w pobieraniu pr6bek ,

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bqdzie pzeprowadzal dodatkowe badania tych material6w,
kt6re budzq wqtpliwo$ci co do jako6ci, o ile kwestionowane materialy nie zostanq pzez
Wykonawcq usuniqte lup ulepszone z wlasnejwoli .

Koszty tych dodatkowycfr badah pokrywa Wykonawca tylko w pzypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym wypadku [oszty te pokrywa Zamawialqcy"
Pojemniki do pobieraniq pr6bek bqdq dostarczone ptzez Wykonawcq i zatwierdzone pzez
lnzyniera. Pr6bki dostafczone ptzez Wykonawcq do badah wykonywanych przez In2yniera
bgdq odpowiednio opisape i oznakowane, w sposob zaakceptowany pzez InZyniera.

1.12.3. Badania.
Badania powinny by6 pzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokotwiek badania wymaganego w ST, stosowad mo2na
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane pzez lnZyniera.

Przed pzystqpieniem do pomiar6w lub badafi, Wykonawca powiadomi ln2yniera
o rodzaju, miejscu i teiminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi6mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

1.12.3.1. Badania prouladzone pnzez In2yniera.
Do cel6w kontroli jako$ci i zatwierdzenia, In2ynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania probek i badania material6w u 2r6dla ich wytwarzania i zapewniona mu bqdzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta material6w.
fn2ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego Wzez Wykonawcg
bqdzie ocenial zgodnoSd material6w i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynik6w badai
dostarczonych pzez Wykonawcg .

ln2ynier mo2e pobiera6 pr6bki material6w i prowadzid badania niezale2nie od Wykonawcy, na
sw6j koszt. JeZeli wynilki tych badafi wykailq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to
Inzynier poleci WykonaWcy lub zleci niezale2nemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych
badafi albo opze sig Wylqcznie na Wasnych badaniach pzy ocenie zgodno5ci material6w
i rob6t z Dokumentacjq -lechnicznq 

i ST.

W takim przypadku calkowite koszty powt6mych badaf i pobierania pr6bek poniesione zostanq
pzez Wykonawcq.

Atestv



-25-

Pzed wykonaniem badai jako5ci materialow przez Wykonawcq , In2ynier mo2e dopu6ci6 do
u2ycia materiaty posiad4jqce atest stwierdzajqcy ich pelnq zgodno66 z warunkami kontraktu.
W pzypadku material6fu ,dla kt6rych atesty sq wymagane ptzez warunki kontraktu ka2da
partia dostarczona do rob6t powinna posiada6 atest okreSlajqcy w spos6b jednoznaczny jej
cechy.
Produkty pzemyslowe powinny posiada6 atest wydane przez producenta.
Materiaty i uzqdzenia .dtosowane w oparciu o atesty mogq by6 badane w dowolnym czasie.
Je6li stwierdzona zostadie niezgodno66 wla6ciwoSci z warunkami kontraktu to takie materialy i

uzqdzenia zostanq odr2ucone.

1.12.5. Roboty instalacji sanitarnych

1.12.5.1. Og6lne zasa y kontrolijako.6ci rob6t
Og6lne zasady kontrolijako5ci rob6t podano w ST Wymagania og6lne.
W ramach kontrolijako6ci nale2y :

- podda6 rurociqgi pr6bie na szczelno66
- sprawdzii usytuowanie armatury, uzqdzefi
- sprawdzii zgodno66 z dokumentacjq projektowq
- sprawdzic podparcial podwieszenia armatury, rurociqg6w
- sprawdzid prawidlowo56dzialania
- sprawdzie, szczelno 6 zamykania zasuw, zawor6w, przytzqd6w pomiarowych,

1,12.7. Roboty instalacii sanitarnych

W ramach kontrolijako6ci nale2y przeprowadza6 nastgpujqce badania :

- badania szczelno6ci
Badania szczelnoSci nalehy przeprowadzi6 przed zakryciem instalacji. Je6li postgp rob6t
budowlanych wymaga zakrycia pzed calkowitym zakortczeniem montaau, w6wczas nale2y
pzeprowadzi6 badan ie $zczel no6ci czq5ci instalacj i.

1.12.8. Roboty instalaaji wentylacji
Sprawdzi6 dzialanie instalacji.

I .l 2.9. Zagospodarowania terenu

Kontrola jako5ci rob6t zwiqzanych z zagospodarowaniem terenu polega na wizualny
stwierdzeni u upozqd kowa n ia teren u po robotach.

1.13. OBM//AR ROBO]T

1.13.1 Og6lne zasady dbmiarowania
Obmiar Rob6t bgdzie pkre6lal faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z Projektem,
Specyfikacjq Technicz4q - Czq6ciq Og6lna i Szczegolowq, Rysunkami. w jednostkach
ustalonych w Pzedmiar4e Rob6t.
Obmiaru dokonuje Wykqnawca.
Jakikolwiek blqd lub pzeoczenie (opuszczenie) w ilo6ciach podanych w Pzedmiaze Rob6t lub
gdzie indziej w SpecyfikEcjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoiczenia
wszystkich Rob6t. Blqdnrp dane zostana poprawione na piSmie.
Obmiar gotowych Rob6t bqdzie przeprowadzany z czqstotliwo6ciq wymaganq do celu platno6ci
na rzecz Wykonawcy.
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1. Og6lne zasady obmidru rob6t.
Obmiar robot bqdzie ol(re6lal faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i ST.
Obmiaru rob6t dokonu.ie Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In2yniera o zakresie
obmiezanych rob6t i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni pzed tym terminem. Wyniki
obmiaru bqdq wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek blqd lub przeoczenie w iloSciach

iqzku ukoficzenia wszystkich rob6t.
ny z czg5ciq wymaganq do celu miesiqcznej

asie okre6lonym w kontrakcie lub oczekiwanym

2. Zasady okre6lania ilo5ci rob6t i material6w.
wszystkie elementy robrit okre6lone w metrach bgdq mierzone r6wnolegle
do podstawy 

"

Je6li ST wlaSciwe dla danych rob6t nie wyrnagajq tego inaczej , objgtoSci bqdq wyliczone
w m3 jako dlugo66 pomr'fo2ona pzez Sredni pzekr6j.
lloSci ,kt6re majq by6 opmiezone wagowo, bqdq wa2one w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiamiST.
Pojazdy u2ywane do pr{ewo2enia material6w, kt6rych obmiar nastqpuje na podstawie masy na
poie2dzie powinny by6 Wa2one co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym ptzez lnzyniera.
Ka2dy pojazd powinien by6 oznakowany w spos6b czytelny, umo2liwiajqcy jego identyfikacjq.
Materialy, kt6rych obnliar nastqpuje na podstawie objgtoSci na poje2dzie powinny by6
pzewozone pojazdamiv! ksztalcie skrzyni, kt6rych pojemno66 mo2na latwo i doktadnie okreSli6.
Objqto66 materialu przewo2onego jednym pojizdem powinna by6 pzed rozpoczqciem rob6t
uzgodniona przez Wykohawcq i Inzyniera na pi6mie dla ka2dego typu u2ywanych pojazd6w.
Obmiar objgto6ci nastqpuje w punkcie dostawy.
ln2ynier ma ia poj
kontroli stwie anym
uzgodnionej ten p
kontroli zostanie zredukowana w stopniu okre6lonym pzez stosunek objqto6ci obmiezonej do
uzgodnionej.
W pzypadku element6w standaryzowanych, takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy
w rolkach i belkach, siatka ogrodzeniowa , dla kt6rych w ate6cie producenta podano ich
wymiary lub masq , dane te mogq stanowid podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych
element6w mogq byc losowo sprawdzone na budowie a ich akceptacja nastqpi na podstawie
tolenancji okre6lonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okre6lono w ST.
Drewno bqdzie miezone w metrach sze6ciennych, przy uvrzglqdnieniu ilo6ci wbudowanej
w konstrukcjq.
Woda bgdzie miezona w metrach szeSciennych. Wszelkie inne materiafy bqdq miezone
w jednostkach okreSlonych w Dokumentacji Projektowej i ST,

3. Urz4dzenia ispzgt ppmiarowy
Wszystkie urzqdzenia i sprzqt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bede
zaakceptowane przez lhzyniera. Urzqdzenia i spzqt pomiarowy zostanq dostarczone ptzez
Wykonawcq . Je2eli urz, dzenia te lub sprzqt wymagajq badarl atestujqcych to Wykonawca
bqdzie posiadal wa2ne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bqdq pzez Wykonawcq utzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania iob6t.

4. Wagi i zasady wa2enia.
Je2eli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilo6ci iw miejscagh zaakceptowanych Wzez Inzyniera.
Wagi powinny posiada6 WaZne Swiadectwa legalizacji i by6 utrzymywane przez Wykonawcq w
spos6b zapewniajqcy zachowanie dokladno6ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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Wykonawca mo2e u2yVya6 publicznych uzqdzefi wagowych pod warunkiem, 2e byly one
atestowane i majq Swiadectwa legalizacji

5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bqdq pzeprowadzone pzed czq5ciowym lub koficowym odbiorem rob6t, a tak2e
w przypadku wystqpowania dluzszej Wzeruqy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t.
Obmiar robot zanikajqcych pzeprowadza siq w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajqQych zakryciu pzeprowadza sig pzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bqdq wykonane w spos6b
zrozumiaty i jednoznaizny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objqto6ci bgdq
uzupelnione odpowiedniini szkicami umieszczonymi na karcie obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mog€l by6 ddqczpne w formie oddzielnego zalqcznika do ksiqgi obmiaru, kt6rego rlrz6r
zostanie uzgodniony z lrlzynierem.

1.1 3.6. lnstalacji sanitarnych
Jednostkq obmiarowq dla rob6t jest instalacja kompletna danego obiektu.

1.1 1 PODSTAVW PLATAIOSC'

1.14.1 Ustalenia og6lne.
Rozliczenie rob6t nastqpi na podstawie faktycznie wykonanej pracy, po6wiadczonej przez
Zamawiajqcego oraz odpowiedniej sumy ryczaltowej lub stawki jednostkowej wykazanej przez
Wykonawcq
Stawka jedn pozycji bqdzie uwzglqdnia6 wszystkie czynno5ci,
wymagania i konanie izakoriczenie okre6lone
dla tej iw Dokumentacji Projektowej.
Cena j bgdzie obejmowa6:

- wartoS6 zuzytych material6w wriez.z kosztami ich zakupu i dostaw
- warto66 pracy spzqtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie spzgtu na Plac

Budowy iz powrotem, monta2 idemonta2 na stanowisku pracy)
- koszty po6rednie, w sklad kt6rych wchodzq: place personelu i kierownictwa budowy,

ptace pracownik6w, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tyrn energii i wody, budowy
dr6g dojazdowych itp.), koszty dotyczqce oznakowania Rob6t, wydatki dotyczqce BHP,
uslugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zaz4du pzedsiqbiorstwa
Wyko nawcy, ekspe rty zy doty czqce wyko n a nych rob6t,

- zysk kalkulacyjny zawierajqcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych uvydatk6w
mogqcych wystqpi6 w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym

- do cen jednostkowych nie nale2y doliczad podatku VAT
- podatki obliczane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.
- gwarancje bankowe.
- zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy

Cena jednostkowa (lub suma ryczaftowa) zaproponowana pEez Wykonawcq za danq pozycjq
w Wycenionym Pzedmihze jest ostateczna i wyklucza mozliwo66 2qdania dodatkowej zaplaty
za wykon a n ie Ro b6t o bj Qtych tq pozy ctq koszto rysowq.

1.14.4. Jed nostka rozl iqzen iowa instalacii san itarnych
Jednostkq rozliczeniowq instalacji jest komplet wewngtznej instalacji.
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Cena wykonania wewnEfrznej instalacji obejmuje :

- demonta2 ist4. instalacji.
- wytyczenie trasy rurociqg6w i uzqdzeft
- dostarczenie materid6w do miejsca wbudowania
- montaZ rurociqg6w, ksztaftek irur przylqcznych, baterii armatury spzqtu

sanitarnego,
- plukanie i pr6pa szczelno5ci instalacji,

Wynikfl pzeprowadzonych badari podczas odbioru powinny by6 ujqte w formie protokolu,
szczeg6lowo om6wionel wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadz6r techniczny
oraz czlonk6w komisji pr[eprowadzajqcej badania.
Wyniki badafi pzeprowiddzonych podczas odbioru koicowego naleZy uznal za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno6ci calego pzewodu) zostaly spelnione.
Je2eli kt6re6 z wymagaii pzy odbiorze technicznym kohcowym nie zostalo spelnione nale2y
oceni6 jego wptyw na sfopieri sprawno6ci dzialania przewodu i w zalehno6ci od tego okre6li6
konieczne dalsze postgpowanie.

1.15. ODB/IOR ROBOT

1.15.1. Rodzaje odbiof6w rob6t.
W zaleznoSci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajq nastqpujqcym etapom odbioru,
dokonywanym Wzez In2yniera pzy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,
b/ odbiorowi czg6ciowefnu,
cl odbiorowi kohcoweniu,
dl ---l l----- ostatecznemu.

1.15.2.Odbi6r rob6t zanikajqcych i ulegaiqcych zakryciu.
Odbi6r rob6t zanikajqcyph i ulegaj4cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo6ci i jako6ci
wykonywanych rob6t, kttire w dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu.
Odbi6r rob6t zanikajqcypn i ulegajqcych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajqcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu rob6t. Odbioru
rob6t dokonuje In2ynier.
Gotowo66 danej czq6ci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r bqdzie pzeprowadzony
niezwlocznie, nie p62niej jednak niz w ciegu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy itelefonicznego powiadomienia o tym fakcie ln2yniera.
Jako6i i ilo56 rob6t glegajqcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokument6w
zawieraiqcych komplet vrtynik6w badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacjiz Dokumeptacjq Projektowq ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylefi od przyjqtych wymagarl i innych wcze6niejszych ustalefi,
In2ynier ustala zakres rqb6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczqce zmian i korekt. W
wyjqtkowych przypadkaCh podej muje decyzjg dokonania potrqcefi .

Prq ocenie odchylei i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
fn2ynier uwzglqdnia tole4ancje i zasady odbioru podane w ST dotyczqcych danej czgsci nob6t.

1.15.3. Odbi6r czq6ciotry.
Odbi6r czgSciowy polegd na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czqsci rob6twraz z
ustaleniem nale2nego wlnagrodzenia. Odbioru czq6ciowego rob6t dokonuje sig wg



zasad jak pzy odbio/ze koicowym rob6t. czg6dowy odbior rob6t nale2y
potwierdzi6 zapisem w Qzienniku Budowy.
Do odbioru rob6t Wykonpwca jest zobowiqzany pzedstawi6 :

- dokumenty stwierdzdiqe zgodno6i material6w z wymaganiami norm
- protokoty odbior6w cZQ6dowych
- zapisy w Dzienniku Sudowy.

1.15.4. Odbi6r koficovfry rob6t
Odbior koficowy polegd na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich iloSci, jako6ci i warto5ci. Calkowite zako(rczenie robot oraz gotowoSc do odbioru
koticowego powinna hyd stwierdzona pz:ez Wykonawcq wpisem do dziennika budowy
zbezznlocznym powiadomieniem na pi6mie o tym fakcie In2yniera.
Odbi6r koficowy rob6t ryastqpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczqc od dnia
potwierdzenia przez In2irniera zakoficzenia rob6t i kompletno6ci oraz prawidlowo5ci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru kofcowego ro$6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawilqcego w obecno6ci
Inzyniera i Wykonawcf. Komisja odbierajqca roboty dokona ich oceny jako6ciowej
na podstawie pzedlozorpych dokument6w, wynik6w badari i pomiar6w ,ocenie wizualnej oraz
zgodno6ci wykonania rob6t z Dokumentacjq Projektowq i ST. W toku odbioru koicowego rob6t
komisja zapozna sig z fealizacjq ustalefi przyjgtych w trakcie odbior6w rob6t zanikajqcych i

ulegajqcych zakryciu, zt)laszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajqcych irob6t
poprawkowych. We wsgystkich sprawach nie objqtych ST bqdq obowiqzywaly pzepisy
,,Warunkitechniczne wyl{onania iodbioru rob6t budowlano- montaZowych Tom l-V'.

1.15.4.1. Dokumenfy do odbioru kofcowego rob6t
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego rob6t jest protokol odbioru
koricowego rob6t spozqpzony wg riizoru ustalonego pzez Zamawiajqcego.
Do odbioru koficowego \i]Vykonawca jest zobowiqzany pzygotowa6 nastqpujqce dokumenty :

- dokumentacjg projektowq z naniesionymizmianami - powykonawczq,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia lni]yniera ,aulaszcza pzy odbiorze rob6t zanikajqcych i ulegajqcych
zakryciu, i udokumentdwanie wykonania jego zalece6,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiqgi obmiaru ,

- wyniki pomiar6w kontrolnych orazbadaft i oznaczefi laboratoryjnych zgodne z ST,
- atesty jako6ciowe wbudowanych material6w,
- sprawozdanie techn iczrpe,
- inne dokumenty wyrnagane pzez Zamawiajqcego.

W pzypadku, gdy wg lkomisji, roboty pod wzglqdem pzygotowania dokumentacyjnego nie
bgdq gotowe do odbioru koticowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
ponowny tennin odbioru kohcowego rob6t.
Wszystkie zarzqdzone pzez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajqce bqdq zestawione
wg wzoru ustalonego . p4ez Zamawiajqcego.

1.15.5. Odbi6r ostateczny.
Odbi6r ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t auiqzanych z usuniEciem wad
stwierdzonych pzy odbiorze koicowym izaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbi6r ostateazny bqdzip dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglqdnieniem
zasad iuwag odbioru kofficowego.

Badania wg. punktu Koritrola iakoSci nale2y przeprowadzi6 w czasie odbior6w rob6t.
Na podstawie wynik6w badai naleZy sporzqdzi6 protokoly odbioru rob6t kohcowych.
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Je2eli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nale2y uzna6, za zgodne
z wymaganiami. Je2eli qho6 jedno badanie dalo wynik ujemny wykonane roboty naleZy uzna6
za niezgodne z wymagqniami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiqzany jest
doprowadzi6 roboty do zgodno5ciz normq i pzedstawi6 je do ponownego odbioru.

Wtrakcie poszczeg6lnydh odbior6w nale2y :

- sprawdzi6 zgodno6d wymagah projektowych, pzy uwzglqdnieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajqcym z wpis6w do dziennika budowy, oraz innych
dokument6w dotyczqcych jako5ci material6w i p6lwyrob6w uzytych do montaZu, wynik6w
pomiar6w i bada6,

- sprawdzenie naniesienia zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu,
- sprawdzente w dzienniku budowy konsekwencjiwpis6w,

W przypadku stwierdzenia odchyleh In2ynier ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Vfykonawca na sw6j koszt iw terminie uzgodnionym z Inzynierern

Poniewaz konstrukcje virykonane niezgodnie z wymaganiami normy nie mogq by6 pzyjgte,
Wykonawca obowiqzan/ jest dokona6 poprawek w celu doprowadzenia konstrukcji i rob6t do
zgodnoSci z normq i przedstawi6 do ponownych badafi, kt6rych wynik jest ostateczny.
Dodatkowe roboty w opisanejwyzej sytua{i nie podlegajq zaplacie.

1.15.6. Grynno5ci odbibrowe rob6t sanitarnych
Nale2y sprawdzi6 :

- zgodnoS6 wykonania z dokumentacjq projektowq i zapisamiw Dzienniku Budowy
- u2ycie wlaSciwych rnraterial6w, element6w uzqdzenia i aparatury kontrolno- pomiarowej
- prawidlowo6c zamonfowania dzialania armatury
- prawidlowo56 wykonania polqczeli rurociqg6w, armatury
- prawidlowo66 wykonhnia izolacji
- szczelno5c calego przewodu
- protokoly z odbior6w czg6ciowych
- dokumenty dotyczqce jako5ci wbudowanych material6w

Odbi6r rob6t zanikaiacydh i ulegaiqcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu podlegajq wszystkie technologiczne
czynno5ci zvtiqzane z instalacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,
roboty rnontaZowe wykonania instalacji,

- wykonanie izolacji,
pr6by szczelno5ci przgwod6w,

Odbi6r rob6t zanikajqcydh powinien byC dokonany w czasie umo2liwiajqcym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania og6lnego postqpu rob6t.

Dziennik Budowy
dokumenty dotyczqc€ jakoSci wbudowanych material6w

Odbi6r koficowy
Odbiorowi koicowemu Wg PN-8118-1O725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletpoSci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajqce
na sprawdzeniu protok6l6w badafi przeprowadzonych ptzy odbiorach technicznych
czgSciowych),
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badanie szczelno6ci.

Przy odbiorze koficowynl nale2y sprawdzid :

zgodno56 wykonania z Dokumentacjq projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczqcymi zmian i odstqpstw od Dokumentacji projektowej
protokofy z odbior6w czg6dowych i realizacjq postanowiefi dotyczqcq usuniecia usterek
protokoly badah szczdlno6ci calego przewodu

* T"5ff'r*H'"":fr?f'$:Jl'.ny by6 ujste w
sz wpisane do dziennika budowy i podpisane pzez

gwarancji dostarczonych z uzqdzeniami i

Odbiorcg i wyda je Zamawiajqcemu w dniu

formie protok6lu,
nadz6r techniczny

oraz czlonk6w komisjioraz czlonk6w kom isji pr2eprowad zdqcq badan ia.
Wyniki badah pzeprowddzonych podczas odbioru koricowego nale2y u na6 za dokladne, je2eli
wszystkie wymagania (bqdanie dokumentacji i szczelnoSci calego pzewodu) zostaly spelnione.
Je2eli kt6re6 z wymagaqt przy odbiorze technicznym koicowym nie zostalo spelnione, nale2y
oceniC jego wfiyw na stopieri sprawno6ci dzialania pzewodu i w zale2no6ci od tego okre6li6
konieczne dalsze postgpbwanie.

1.1 5.7, Gzyn no6ci od bi orowe rob5t zanikajqcyc h.
Roboty uznaje sig za 4godne z dokumentacjq projektowq i wymaganiami ln2yniera, jezeli
wszystkie pomiary i badqnia zzachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi rob6t zanikajqpych i ulegajqcych zakryciu podlegajq :

- instalacje wody zimngj, c.w.u., c.o. i kanalizacji,

1.{ 5.8. Przekazanie do eksploatacii.

1.15.8.1. Gwarancje i instrukcje fabryczne
Wykonawca zachowa Qgzemplarze instrukcji i

wyposaZeniern, zarejestruje je u producenta na
Terminu Ukoficzenia Prac.

1.15.8.2. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny wykona pelnq Dokumentacjq Pourykonawczqcalo6ci Rob6t.

1.15.8.3. Szkolenie pergonelu
Wykonawca pzed pzeprowadzeniem pr6b bqdZ rozruchem obiekt6w objgtych
Kontraktem przeprowadzi szkolenie, na miejscu bqdZ je6li zachodzi potzeba w siedzibach
producent6w uzqdzefi, odpowiedniej liczby personelu Zamawiajqcego, aby realizowane
obiekty mogty by6 w pelni eksploatowane bezv,tykozystywania obcego personelu.

I . 1 5.8.4. Swiadectwo UVykonan ia (po okresie gwarancyj nym)
Swiadectwo Wykonania Zamawiajqcy wystawi w ciqgu 28 dni od daty uptywu okres6w
zglaszania wad, lub p62rliejjak tylko \A/ykonawca dostarczy wszystkie dokumenty, oraz ukoriczy
wszystkie Roboty i dokona ich pr6b w{qcznie z usuniqcienn wszelkich wad.



-32-

2. czqsc szczEGorowA- tNsrAL cJE sANITARNE

2.1 Roboty demQnta2owe.

Pzed rozpoczeciem rbb6t demonta2owych nalezy odciqd wodg, i zasilanie elektryczne
do poszczeg6lnych pclmieszczeri. Nalezy zdemontowa6 w obrgbie pomieszczefi..
przybory sanitarne, wpusty podlogowe, armaturq, rury kanalizacyjne 2eliwne oraz PVC,
instalacje w.z. c.w.u. i kratkiwentylacyjne.

2.2 I nstal acj a kan'al izacji sanitamej.
W celu odbiortu Sciek6w sanitarnych pro.jektuje sie pion i podtqczenia od

przybor6w sanitarnyctr z rur PVC kielichowych tqczonych na Ltszczelkq gumowq. W
obrgbie pomieszczerlia naleff wykona6 nowy odcinek pionu kanaiiz-acyjnego z
wyprowadzeniem ponad pota6 dachu. Pion zakoftczyl, wynrujewkq kanaiizacyjnq
D11OPVC. W obrqbie budynku poziom kanalizacyjny D11OPVC dowiqza6 do poziomu
istniejqcego. Polqczertie nalezy realizowal za pomocq ksztaltek przej5ciowych PVC.
Notvy pion nale2Y ltryfionane z rur PVC i obudowa6. W pomieszczeniu w.c. na pionie
naleZy zamontowa6 reiwizjE systemowq PVC. Instalacjg kanalizacji sanitarnej (poziomy)
od umywalki oraz zlewozmywaka nale2y wku6 w 6cianq, a poziomy od w.C. nale2y
obudowad. Fodomy od wpust6w podftrgowych D50mm prowadzi6 pod posadzkq (w
warstwie izola{i i szlichty). Pzybory sanitarne nale2y podlqczad za pomocq ksztaftek
kanalizacyjnych do pionow. Instalacjq wykona6 stosujqc Srednice wg rysunk6w.
Minimaf ne spadki od przybor6w sanitamych 2o/o.

Wgzly sanitarne nalezy wyposazy6 w nowe przybory sanitarne w postaci
umywalki szeroko6ci 60cm z pl6postumentem, w.c w postaci miski ustqpowej typu
konnpakt (porcelana) i Zlewozmywaka jednokomorowego ze stali nierdzewnej.

2.3 lnstalacja wod! zimnej i cieplej wody u2ytkowej.
W obrqbie pomieszozenia nalezy wykona6 nowe odcinki instalacji w.2., c.w.u..
Do wykonania instalacji w.2., c.w.u. naleZy stosowad rury D16mm PP, D20mm PP PN 20.

Dodatkowo rr.lry do c.w.u. musze posiada6 wkladkg aluminiowq. t-qczenie rur za pomocq
zgrzewania. Rury nalezy uklada6 w posadzce i bruzdach w Scianle zabezpieczdqc je peszlem -
woda zimna. Rurociqgi Wody cieplej nalezy uktada6 jak w.z. zabezpieczajqc otuiinami
termicznymi .

Po wykonaniu instalacji wody, a przed wykonaniem wylewek betonowych posadzki
nafe2y pzeprowadzi6 probg szczelnosci na 5 bar przez okres 60 minut.

Pzed wykonanie{n wylewki betonowej lzakrycia rurl naleZy instalacjg pozostawi6
pod ci6nieniem 4 bary oraz wykona6 inwentaryzacjq powykonawczq. Wykonywanie
(wyfewanie posadzek) nalezy przeprowadzal, na instalacji wodnej bqdqcej pod
ciSnieniem. Przed oddAniem do uzytku instalacje naleZy wyptuka6.
Do urykonanila pr6by szczelnoSci nalezy przystqpiC po:
a) Gatkowitym zakoficzeniu montaZu instalacji iwzrokowym sprawdzeniu polqczefi,
b) | nstaf acjq nalezy od powietr zy6, popzez otwarcie wszystkich zawor6w,
c) Napetnienie instalacji nalezy prowadzi6 z istniejqcej instaracjiwody.

Armaturg stanowiq baterie umywalkowe stojqce, bateria zlewozmywakowa stojqca z
wylewkq orazzawory Kulowe chromowane na instalacji w.z. (zasilanie w.c.). Dodatkowo
przewidziane sq zawory odcinajqce kulowe niklowane ze zlqczkq do wq2a. Po
wykonaniu instalacji ndlezy ja pzepfuka6 wodq.
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2. 4 | nstalacja wentylacji.

W kaZdym pomipszczeniu sanitarnym zaprojektowano wentylacjq wyciqgowq
grawitacyjnq. Kratkq vyentylacyjnq nalezy zamontowa6 w istniejqcy kanat wentylacyjny.
Wszystkie kratki wentf lacyj ne wymieniC na nowe.
Nawiew do pomieszeze(r bqdzie realizowany poryzez typowq czerpniq w dawiach
lazienkowych. Pzekrcij czerpni 0,022 m2. Nawiew powietrza $wie2ego zkorylaza.

Nawiew powietrzb Swie2ego z korytarza. lstniejqce kanaly wentylacyjne nalezy
sprawdzi6 pod wzglqdem ich drozno6ci, a w razie konieczno6ci udrozni6 i oczySc[6.

Materiafy majqce kontakt z wodq ptzeznaczonq do spo2ycia musz€l posiadad stosowny
aktualny Atest (np. PZH).

Opracowal:
mgr inZ. Pawel Rolifiski
GPB.7342t13t98
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3) Rozpozqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunk6w technicznych, jakim

powinny odpowisda6 budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnla 2002, Dz. U. Z0O+ Nr
109, po2.1156.

4) Rozpozqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2Q02r. w sprawie dziennika
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2003 nr 47 poz.401
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Ustawa z dnia 19 grudnia 2O02r. o odpadach. Dz. U. 2003 nr 7 poz. Tg
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15) Rozpozqdzenie ft/inistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wze6nia 1gg7 r. w sprawie
og6lnych pzepis6w bezpieczefstwa i higieny pracy. Dz. U. 2002 nr g1 poz. g11

16) Rozpozqdzenie Ministra Spraw Wewnqtznych I Administracji z dnia 16 czenruca 2003r.
w sprawie ochrOny i pzeciwpoZarowej budynk6w, innych obiekt6w budowlanych i
teren6w. Dz. U. 2003 nr 121 poz.1138

17) Prawo energetyczne, Dz. U.2002 nr 13b poz. 1144.
18) ustawa z dnia 7 czerwca 2oo1r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym

odprowadzaniu 5ciek6w. Dz. U. 2001 nrTZ poz. V47.
19) ustawa z dnia 12 grudnia 2003. Prawo wodne. (Dz. U. 2003 Nr 2zg poz.22s9.)
20t Rozpozqdzenie Ministra Spraw Wewnqtznych i Administracji z dnia 15 stycznia

2OO2r. w sprawip aprobat i kryteri6w technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrob6w budowlqnych, Dz. U. 2OO2 nr B, poz. 71.

21)Rozpozqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu
certyfikacjiwyrob6w. (Dz. U. 2000 nr 17 po2.219.)

22) Ustawa z dnia 27 lutego 2003, Ustawa o ochronie paeciwpo2arowej. (Dz. U.
2003 nr 52, poz.452)
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z dnra V lipca 1991 Prawo budowlane, Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 718 tekst

lipca 1994 o zagospodarowaniu pzestrzennym, Dz. U. 2003r Nr 80,

8)

19 wze6nia
U. 2003 Nr
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23) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno6ci, (Dz. U. 2002 nr 1ffi,
poz.1 360)

24) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i g6rnicze. (Dz. U. 2001 Nr 110, poz.
1 1 90) z p62niqs*ymi zmianami

25) Rozpozqpzenie Rady Ministr6w z dnia24 wze5nia 2002r w sprawie okre6lenia
rodzaj6w pzedgiquziqc mogqcych znaczqco oddzialywa6 na Srodowisko oraz
szczegolowyCh l4ryteri6w a uiqzanych z kwalifik spozqdzania
raportu o oddzia$lwaniu na Srodowisko. (Dz. U.

29'lRozpozqdzenie Ministra Srodowiska, z 6 lipca 63 z dnia
28.07.2004r). ,,W sprawie warunk6w, jakie naleZy spelnic przy wprowadzaniu Sciek6w do
w6d lub do ziemii orazw sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego".

27)Rozpozqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wzeilnia 2OO'lr. w sprawie katalogu
odpad6w. (Dz. Ul 2001 nr 112, poz.l?O$)

28) Ustawa 4 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach zawodowych architekt6w,
in2ynier6w budov,Vnictwa oraz urbanist6w. (Dz. U. 2002 Nr 23, paz.221)

29) Rozpozqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czeruca 2003 w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzalu rob6t budowlanych, stwarzajqcych zagro2enie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 12012003, poz. 1'126)

30)Ustawa zdnia 21.12.2000 o Dozoze Technicznym (Dz. U.2000 Nr 122poz. 1321)z
p6Zniejszymi zmibnami


